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 هدف - 1

 ياسالم يسند چشم انداز جمهوري و به استناد رانيا هيو سرما يمل دياز تول تيبر حما يمبن يمقام معظم رهبر شاتيفرمابا عنايت به      

مصوب تيرماه يكهزارو سيصدو  يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوردنقانون تشكيالت وزارت بهداشت و  ،يشمس يهجر 1404

 ي)كارگاهواحدهاي كوچك توليد و بسته بندي (براي  )يكارگاه ت(شناسه نظار يكارگاه يپروانه بهداشتمنظور صدور به ، چهل وشش

  تدوين گرديده است.اين دستورالعمل  ،رده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيآوفر

 

 كاربرد دامنه -2

خوراكي، آشاميدني، آرايشي و  هاي فرآورده بندي مواد و بسته و توليد واحدهاي كوچك كليه شامل دستورالعمل اين اجرايي دامنه      

  .باشد مي ي)كارگاه نظارت شناسه (كارگاهي بهداشتي پروانه اخذ مشمول بهداشتي

 

 اجرايي مسئوليت - 3

باشد و ناظر بر حسن  يم شده تابعه ارياخت ضيتفو يدستورالعمل بر عهده كارشناسان سازمان غذا و دارو و واحدها نيا يياجرا تيمسئول      

در مورد دانشگاه هايي  باشند. يتابعه م يواحدها رانيو مد يو بهداشت يشيآرا ،خوراكي، آشاميدني يكل نظارت بر فرآورده ها ريآن مد ياجرا

  مي باشند. بدون اصالح و تغيير كارگاهيي به آنها تفويض نگرديده است صرفا مجاز به تمديد پروانه بهداشتي كارگاهكه صدور پروانه بهداشتي 

  

  تعاريف - 4

 

 كارگاه  - 1- 4

 حداقل با مطابق  خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي هايمواد و فرآورده  بندي بسته و توليد به اقدام كه شود مي اطالق واحدي به  

  نمايد. ميها  كارگاه بهداشتي و فني ضوابط

 

  يكارگاهبهداشتي  هاي پروانه - 2- 4

  مي باشد. كارگاهيو پروانه بهداشتي ساخت   كارگاهيپروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري منظور 
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٢ 

 

  كارگاهيتاسيس و بهره برداري  بهداشتي پروانه - 3- 4

   اعطاء ،توليد بهداشتي و فني شرايط حداقلواجد  و  ذيصالح مراجع از اقتصادي فعاليت مجوز داراي يها كارگاه به كه است اي پروانه

       مي باشد. كارگاهيدر پروانه بهداشتي  ي مشخص شدهها فرآورده حوزه و بسته بندي در توليداجازه  بيانگر پروانه اين و شود مي  

  

  كارگاهيپروانه بهداشتي ساخت  - 4- 4

اعطا مي شود.  در واحدهاي كوچك، به توليد و بسته بندي مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتياست كه  اي  پروانه

  مطابقت داشته باشد./ بين المللي بهداشتي (مورد تاييد سازمان غذا و دارو) ضوابط و مقررات مليبايد با فرموالسيون بديهي است كه 

  

  كارگاهي برداري بهره و پروانه بهداشتي تاسيس صدور براي الزم مدارك -5

 )1شماره (پيوست كارگاهيبرداري  بهره و بهداشتي تاسيس پروانه صدور درخواست فرم تكميل - 5-1

  ذيصالح مراجع از اقتصادي فعاليت مجوز شده اصل برابر تصوير  -5-2

  وزيران هيات مصوب تعرفه برابرآخرين كارگاهيبرداري  بهره و تاسيس بهداشتي پروانه به مربوط هاي هزينه واريز فيش اصل ارائه - 5-3

  الزامي است. مورد تاييد سازمان غذا و دارو هاي آزمايشگاه با قرارداد ارائه ،كارگاه محل در آزمايشگاه نبودن صورت در -5-4

  (تعيين حداقل تعداد آزمونهاي الزم براي محصوالت)

نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه صورت  تصادفيهاي  نباتي حداقل هر سه ماه يكبار  به صورت  در خصوص سموم و باقي مانده آفت كش

  مستند سازي و نگه داري شود. ،پذيرفته و نتايج

  

 كارگاهيپروانه بهداشتي ساخت  صدور براي الزم مدارك - 6

  )2شماره (پيوست كارگاهيبهداشتي ساخت  پروانه صدور درخواست فرم تكميل -1- 6

 ثبت سازمان از تجاري نام ثبت شده اصل برابر ، ارائه تصويركارگاهدر سطح عرضه خارج از محدوده  توزيعدر صورت توليد و  - 1تبصره 

  صنعتي الزامي است. مالكيت و ها شركت
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فرم  يك بايد فرآورده هر ازاء به باشد داشته را فرآورده يك از بيش توليد درخواست متقاضي صورتيكه در سازد مي نشان خاطر -2تبصره

 .نمايد ارائه و تكميل را جداگانه

  .گردد پرداخت جداگانه به طور بايد كارگاهيپروانه بهداشتي ساخت  صدور هزينه فرآورده، هر ازاء به  -3 تبصره

 

 فني مسئول پروانه مدارك مورد نياز براي صدور - 7

 )3 شماره پيوست( كارگاه فني يتفرم تكميل شده معرفي و تقبل مسئول - 7-1

 )رو و پشت(ملي كارت و شناسنامه صفحات تصوير -7-2

  تحصيلي يا تاييديه ارزش تحصيلي مدرك آخرين تصوير - 7-3

  )انساني نيروي طرح مشمول هاي رشته براي( طرح انجام از معافيت يا و انساني نيروي طرح گواهي پايان تصوير - 7-4

 )وابق فعاليت مرتبط (در صورت وجودس -7-5

داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصالح (حقيقي يا حقوقي) كارگاه صاحبان  مسئول فني و صاحب/ نامه سوگند و تعهد -7-6

 )  4 شماره (پيوست

 3*4دو قطعه عكس پرسنلي  -7-7

   يبا مهر امور مال يزيوار شيف ري/ تصومطابق با آخرين تعرفه مصوبي مربوط به صدور پروانه مسئول فني زيوار شياصل ف -8 -7

  رشته تحصيلي مسئول فني بايد با چارت مصوب مسئول فني مطابقت داشته باشد.- 4تبصره 

يا يكي از اعضاء هيات مديره  صاحب / صاحبانجهت انجام امور محوله بوده و نبايد  كارگاهبايد در اختيار  شده مسئول فني معرفي - 5تبصره

  .باشد

ي و خدمات بهداشتي درماني ناظر در صورتي كه فاصله بين با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و كميته فني دانشگاه علوم پزشك -6تبصره

در   پنج كارگاهغالت و حبوبات  نظارت بسته بندي در خصوص  و كارگاهسه  نظارت ،باشد حداكثر يك كيلومتراولين و آخرين كارگاه 

  .نظارت صورت گيردحوزه يك معاونت غذا و دارو، مي تواند توسط يك مسئول فني 
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٤ 

 

فرد  ينسبت به معرف ديبا نداشته باشد امكان حضور در كارگاه راجهت انجام امور محوله به هر دليلي  يكه مسئول فنيدر صورت -7تبصره

جهت تقبل انجام امور محوله در مدت مذكور به عنوان قائم  (مطابق با چارت مصوب مسئول فني) و داراي صالحيت طيواجد شرا نيجانش

  . دياقدام نما اداره كل/ معاونت غذا و دارواز  هيديمقام با اخذ تائ

  در خصوص مرخصي زايمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد. -8تبصره

  

  يكارگاه بهداشتي هاي صدورپروانه اجرايي روش -8

  كارگاهيروش اجرايي صدور پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري   - 1- 8

در صورت  و 5شماره  وستيطبق فرم پ ي)كارگاهتوليد و بسته بندي (كوچك واحدهاي  ديفرم گزارش بازد ليو تكم يبررس د،يپس از بازد

پروانه  مربوطه يمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك يفن تهيكم دييو مقررات، تا نيمطابق با قوان يو بهداشت يفن طيدارا بودن شرا

  مي گردد.  صادر 6پيوست شماره طبق  كارگاهيتاسيس و بهره برداري بهداشتي 

  

  كارگاهي ساختروش اجرايي صدور پروانه بهداشتي   - 2- 8

 پروانه بهداشتيضوابط و مقررات ملي / بين المللي بهداشتي (مورد تاييد سازمان غذا و دارو) و صدور با  مطابق ارائه شده ونيفرموالس ديتائ

   .7شماره  وستيپ طبق كارگاهي ساخت

  

  كارگاه مسئول فنيروش اجرايي صدور پروانه   - 3- 8

 هر ازاء به جداگانه طور به فني مسئول پروانه آنكه ضمن .گردد صادر 8 شماره پيوست طبق فني مسئول پروانه مدارك، تائيد و بررسي از پس

 امضاء و مهر تكميل، مربوطه پزشكي علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت توسط بايد فني مسئول پروانه پشت جدول گردد صادرمي كارگاهي

 .گردد

 در همزمانمي تواند  كارگاهيپروانه بهداشتي ساخت  و برداري بهره و تاسيس فني، مسئول هاي پروانه سازد مي نشان خاطر  - 9 تبصره

  .گردد صادر ،همزمان تائيد از پس و طرحم دارو و غذا هاي فني معاونت كميته
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٥ 

 

 ارسال گردد. يو بهداشت يشيآرا ،ييغذا يفرآورده ها يابيبه اداره كل نظارت و ارز كليه پروانه هارونوشت  - 10تبصره

 دو حداكثر بعد سالهاي در عملكرد تائيد صورت در و بوده يكسال حداكثر ابتدا در كارگاهيپروانه بهداشتي ساخت  اعتبار -11تبصره

 .گردد مي باطل نيز فني مسئول پروانه تمديد، صورت عدم در و بود خواهد سال

 توليد قرار دادي ،)كارگاهي( و بسته بندي كوچك نبود نظام يكپارچه رديابي و رهگيري در واحدهاي توليد به با توجه -12تبصره

 .باشد نمي بهداشتي و آرايشي غذايي، هاي فرآورده وارزيابي نظارت كل اداره تائيد مورد كارگاهي نظارت شناسه داراي واحدهاي

  گردد.در صورت واريز هزينه به طور الكترونيكي، بجاي فيش واريزي، كد رهگيري تراكنش بايد ارائه  -13تبصره

 

  كارگاهي ساخت بهداشتي پروانه تمديد اجرايي روش -9

 هزينه واريز مربوطه، پزشكي علوم دانشگاه دارو و معاونت غذا به تمديد درخواست نامه ارائه به مشروط كارگاهي ساخت بهداشتي پروانه تمديد

 دارو و غذا معاونت فني كميته تاييد از پس و شده ذيل ذكر شرايط دارا بودن همچنين و وزيران هيات مصوب تعرفه آخرين برابر تمديد هاي

 .بود خواهد بالمانع سال دو مدت به حداكثر مربوطه پزشكي علوم دانشگاه

 فرآورده درخصوص شده اثبات شكايت نداشتن -

هاي غذايي،  فرآورده بندي بسته و توليد هاي كارگاهي بهداشتي و فني ضوابط حداقل با مطابق (GMP) بهداشتي و فني اصول رعايت تأييد  -

 .ادواري بازديدهاي كليه در كارگاهي نظارت شناسه مشمول آرايشي و بهداشتي

 تمام در بحراني عدم انطباق و بوده ضوابط و مقررات ملي / بين المللي بهداشتي (مورد تاييد سازمان غذا و دارو) با مطابق ها آزمون جواب  -  

 .باشد نشده گزارش ها نمونه

  .گردد ارائه شده اصالح مدارك است الزم باشد، نموده تغيير 6و  5 هايبند مدارك صورتيكه در  -14 تبصره
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٦ 

 

 پروانه شماره اختصاص نحوه -10

 فني مسئول پروانه شماره -1- 10

  شامل سه جزء مي باشد كه از چپ به راست عبارتند از:                    

ش.م / رقم شمارش مسئول فني / كد دانشگاه    

  . شروع مي شود 100براي همه دانشگاه ها مشترك مي باشد)، كد دانشگاه از عدد  ش.م (مخفف شناسه مسئول فني است و

  : رقم شمارش مسئول فني)100:كد دانشگاه ، 16(   100/16به عنوان مثال: ش.م 

  

  اهيكارگشماره تاسيس و بهره برداري  - 2- 10  

  شامل دو جزء مي باشد كه از چپ به راست عبارتند از:                 

  / كد دانشگاه كارگاهكد                                                                                                                  

:كد دانشگاه، 16(  1000/16شروع مي شود. به عنوان مثال :1000بوده و از عدد  كارگاهجهت شناسايي  كارگاه، ارقام شمارش كارگاهكد 

  )كارگاهي: كد 1000

  

  

  كارگاهي پروانه بهداشتي ساخت شماره - 10-3  

  شامل سه جزء مي باشد كه از چپ به راست عبارتند از:         

                كارگاهيكد فرآورده / شماره پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري                                                                                     

  شروع شده كه به هرفرآورده جداگانه اختصاص داده مي شود. 1كد فرآورده از عدد 

 پروانه بهداشتي ساخت: كد فرآورده )يعني به هر فرآورده يك شماره  1و  كارگاه: كد 1000كد دانشگاه و  16( 1000/16 -1به عنوان مثال: 

  تعلق مي گيرد. كارگاهي
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با توجه به سيستمي شدن فرآيندهاي سازمان غذا و دارو در صورت راه اندازي هركدام از بخش هاي سامانه،  - 15تبصره 

 خواهد بود. فرآيند مربوطه مطابق سامانه

  

  پيوست ها  -11

  كارگاهيفرم درخواست صدور پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري  - 1پيوست شماره  - 1- 11

   كارگاهيفرم درخواست صدور پروانه بهداشتي ساخت  - 2پيوست شماره  - 2- 11

   كارگاه فني يتمسئول فرم معرفي و تقبل - 3پيوست شماره  -11-3      

              كارگاهمسئول فني و صاحب / صاحبان  تعهد و سوگندنامه  - 4پيوست شماره  - 4- 11

  ي)كارگاهفرم گزارش بازديد واحدهاي توليد و بسته بندي كوچك ( -5پيوست شماره  - 5- 11

  كارگاهيفرم پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري  - 6پيوست شماره  - 6- 11

  كارگاهي ساخت پروانه بهداشتي فرم -7پيوست شماره  - 7- 11

   كارگاهپروانه مسئول فني  فرم - 8پيوست شماره  - 8- 11
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  آرايشي و بهداشتي  �غذايي                            �زمينه فعاليت:                  

  نوع فرآورده:

  مواد بسته بندي �فرآيند شده                         �                                    مواد اوليه  �              

  

  

  

  

  :كارگاهنام صاحب يا صاحبان                                                      : كارگاهام ن

  

        تاريخ صدور :           :                            فعاليت اقتصادي شماره مجوز 

        

  :اقتصادي نام مرجع صادر كننده مجوز فعاليت 

  

  :  كارگاهكامل پستي  نشاني

  

  

 پست الكترونيك:                           شماره نمابر :                                                  شماره تلفن :

  

       SP- Fo-1393-0036 كارگاهي                                                 تاسيس و بهره برداري  فرم درخواست صدور پروانه بهداشتي                        1پيوست شماره 
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  نام تجاري :                                                                     ورده :   نام ماده/ فرآ

   

 : واحد) اوزان (وزن/                                                         مشخصات بسته بندي :  

  

  درصد  نام موادتشكيل دهنده  رديف  درصد  نام موادتشكيل دهنده  رديف

  

  

  

      

    

  

  

  

  

         SP- Fo- 1395- 0143كارگاهي                                                ساخت فرم درخواست صدور پروانه بهداشتي                                2پيوست شماره 
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 معاونت محترم غذا و دارو 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...............

 يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوردن..................... به استناد  كارگاهصاحب يا صاحبان اينجانب / اينجانبان ....................             

ملي................................ را به عنوان فرزند .................. با كد  سركار خانم/ جناب آقاي ........................ مصوب تيرماه يكهزارو سيصدو چهل وشش

سازمان غذا و  مسئول فني معرفي مي نمايم و شرايط الزم براي اجراي شرح وظايف تعيين شده براي نامبرده طي مقررات و دستورالعمل ها ي

  را فراهم خواهم نمود.دارو 

 

تأييد امضاء در يكي از دفاتر رسمي:               :                  كارگاهصاحب / صاحبان دگي نام و نام خانوا  

 مهر و امضا: 

    تاريخ:

 

 

، سازمان غذا و داروو قوانين و مقررات و ضوابط  داراي مشخصات فوق الذكر با اطالع از شرح وظايف مسئول فني ......اينجانب ................      

  . را تقبل نموده و متعهد به ارائه گزارش عملكرد هر ماه به معاونت غذا مي گردم. ......................... كارگاهمسئوليت فني 

  

:                                                        تأييد امضاء در يكي از دفاتر رسمي:كارگاهنام و نام خانوادگي مسئول فني     

مهر و امضا:     

تاريخ:    

 

   SP- Fo- 1393- 0033 :  كد مدرككارگاه               فرم معرفي و تقبل مسئوليت فني                                                                3پيوست شماره    
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...............................در  رشته........................از دانشگاهالتحصيل  اينجانب..........................فرزند........................... با كد ملي.................................فارغ    

(شناسه نظارت كارگاهيپروانه بهداشتي  مشمول كارگاه هايفني  تمسئوليبا اطالع كامل از شرح وظايف  مقطع....................................

................................................... جهت فعاليت در زمينه  كارگاهشرح زير، از تاريخ .......................... متقاضي پذيرش مسئوليت فني ه ب) كارگاهي

  مذكور مي باشم: كارگاهيتوليد و بسته بندي فرآورده هاي توليدي 

 و پاسخگويي در برابر مراجع ذيصالح بهداشتي و قانوني مربوطه.  كارگاهفرآورده هاي موجود در مواد / نظارت بر سالمت و كيفيت   .1

ــوابط      .2 ــررات و ض ــابق مق ــده مط ــي ش ــيش بين ــاي پ ــارت ه ــال نظ ــذا و دارو  اعم ــازمان غ ــابق   س ــان از تط ــول اطمين ــت حص        جه

ورده بـه نحـوي كـه فـرآورده توليـد شـده از نظـر        روش هاي به كار گرفته شـده و تجهيـزات مـورد اسـتفاده در توليـد و كنتـرل فـرآ       

 مربوطه و الزامات قانوني مطابقت داشته باشد. ضوابط و مقررات مليايمني، ماهيت و كيفيت با 

 نظارت بر شرايط فني و بهداشتي سالن توليد و بسته بندي، كليه انبارها.  .3

 ديدگي فرآورده ها. نظارت بر شرايط حمل و نقل و اطمينان از عدم فساد، آلودگي و آسيب .4

سازمان غذا و براي جمع آوري فرآورده توزيع شده مرجوعي يا معيوب و يا فرآورده هايي كه از سوي  Recallنظارت بر اجراي سيستم  .5

 .به هر دليلي دستور جمع آوري آنها از سطح بازار اعالم شده است دارو

 مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.قانون  11نظارت براجراي ضوابط برچسب گذاري و اعمال ماده  .6

 تقبل مسئوليت سالمت كاال در زمان توليد، توزيع و عرضه. .7

 ماه پس از انقضاء فرآورده. 6نگهداري نمونه فرآورده هاي از هر سري ساخت به تعداد كافي براي انجام سه سري آزمايش تا  .8

و پاسخگويي الزم، ضمن اعالم مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم رسيدگي به شكايات واصله و پيگيري آنها تا حصول نتيجه  .9

 پزشكي مربوطه .

) و ارائه گزارش آن به معاونت غذا و PMSفرآورده در سطح عرضه ( مواد / مطابق مقررات و ضوابط جاري و نظارت بر اجراي كنترل .10

 دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 نامنطبق، تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه. مرجوع يا معدوم كردن فرآورده .11

 (در صورت نبودن آزمايشگاه در محل). فرآورده توليدي و ارسال آن به آزمايشگاه طرف قراردادمواد/ نظارت بر انجام نمونه برداري از  .12

   SP- Fo-1393-0034  كد مدرك: و صاحب /  صاحبان كارگاه                      تعهد و سوگند نامه مسئول فني                              4پيوست شماره   
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 .سوابق كليه اقدامات انجام يافته مستندسازي و حفظ .13

  و متعهد مي گردم:

 را به طور كامل رعايت نمايم. كارگاهيمقررات و ضوابط جاري مربوط به شناسه نظارت  .1

در صورت انصراف از مسئوليت فني، ضمن اعالم كتبي مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه تا تأييـد مسـئول فنـي          .2

(كه نبايد از يك ماه بيشـتر باشـد) وظـايف خـود را بـه نحـو        كارگاهين معرفي شده از طرف آ( مطابق با چارت مسئول فني) واجد شرايط 

 احسن انجام دهم .

 مزبور حضور داشته و كليه مسائل فني و بهداشتي را كنترل نمايم. كارگاهدر تمام ساعاتي كه تقبل نموده ام در  .3

ظـارت نمـوده و از هرگونـه تخلفـي درايـن زمينـه       در تمام مراحل تهيه، توليد و بسته بندي به رعايت ضوابط طهارت و احكام اسـالمي ن  .4

  جلوگيري نمايم .

 ديگر نمي باشم. نيز مي باشم./ هاي ..........................و......................... كارگاهضمناً به اطالع مي رساند اينجانب مسئول فني                  

عهده اينجانب بوده و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي     ه وليت قانوني آن ببديهي است در صورتيكه خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئ  

  مربوطه حق سلب صالحيت مسئول فني اينجانب را خواهد داشت.

سمي: نام و نام خانوادگي مسئول فني:                                                                 تأييد امضاء در يكي از دفاتر ر  

مهر و امضا:     

تاريخ:    

           

  :......................................... با اطالع از مفاد سوگند نامه مسئول فني متعهد مي گردمكارگاهيصاحب / صاحبان اينجانب .......................... 

  شرايط را براي انجام تعهدات و وظايف مسئول فني مندرج در متن فوق ايجاد نمايم.  -1

هداشتي، فني و اسالمي عمل جامعه و سالمت مصرف كننده را بر منافع مادي مؤسسه و خود مقدم داشته و مخالف مقررات ب همواره مصلحت -2

 عهده اينجانب مي باشد. بهو عرضه  يع، توزيدتول زنجيرهننمايم و مسئوليت سالمت محصول در 
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را بالفاصله جهت اخذ هرگونه  ي، پروانه هاي بهداشتي گارگاهكارگاهدر صورت عدم رعايت مقررات وضع شده و تعهدات خويش در   -3

تصميم مقتضي و در صورت لزوم ابطال آن، تسليم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه نموده و خود مسئول هرگونه 

 ان ناشي از آن بوده، هيچگونه اعتراض و مسئوليتي متوجه اداره كل و معاونت هاي غذا و دارو نخواهد شد. ضرر و زي

  

  

                               :تأييد امضاء در يكي از دفاتر رسمي                                  :     كارگاهصاحب / صاحبان نام و نام خانوادگي 

  تاريخ):ء و مهر و امضا(  
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  : كارگاهنام 

  كد ملي :     :                                                               صاحب يا صاحباننام 

  

  شماره پروانه تاسيس و بهره برداري كارگاهي:                             اقتصادي : شماره مجوز فعاليت

  

  بخش :                    :         استان :                     شهرستان :         كارگاهپستي نشاني كامل 

  

  نمابر :       شماره تلفن:                                كدپستي :                                               

  

  پست الكترونيك :

  

  فني(در صورت وجود):شماره پروانه مسئول                                    نام مسئول فني :                    كدملي :

  پست الكترونيك:       شماره تلفن ثابت:                  شماره تلفن همراه:                 

  آرايشي و بهداشتي  �غذايي                            �زمينه فعاليت:                  

  

  مواد بسته بندي  �فرآيند شده                         �                                    مواد اوليه  �                      نوع فرآورده:

  هدف از بازرسي و ارزيابي :

  كارگاهياصالح و تمديد پروانه بهداشتي  �                    يكارگاهصدور پروانه بهداشتي   � 

نمونه برداري                                              �شكوائيه                                               �كنترل مستمر                                            �

  ساير موارد :

  �ندارد   �، يا جانشين قانوني ايشان در محل حضور  داردكارگاهبه عنوان مسئول فني ....................در زمان بازديد، آقا/خانم ..............

 �نمي باشند      �، معتبر   مي باشند كارگاهصادره جهت  پروانه هاي

  ................................... تاريخ و ساعت بازديد :

  توضيحات:

  

SP- Fo-1393-0038 كدمدرك:  توليد و بسته بندي (كارگاهي)                                  كوچك واحدهايفرم گزارش بازديد                5پيوست شماره   
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  مالحظات  خير  بلي  معيارهاي ارزيابي  مورد ارزيابي

محوطه و اطراف 

  كارگاه

        مشخص مي باشد؟ كارگاهآيا محدوده  -1

        تميز مي باشد؟ گاهآيا محوطه كار -2

        با پوشش مناسب مفروش شده است؟ كارگاهآيا محل هاي عبور و مرور داخل محوطه  -3

شرايط 

  ساختمان

        آيا قسمتهاي تميز از غير تميز به نحو مقتضي جدا شده اند؟ -1

        به طور موثر حفاظت بعمل آمده است ؟ pestآيا در مقابل ورود و النه گزيني  -2

ي
د
سته بن

د و ب
ن تولي

سال
ي 
ويژگيها

  

  درها
        آيا درها داراي سطوح صاف ، قابل شستشو و جنس مقاوم به رطوبت مي باشند؟                      -1

        آيا درها به خوبي بسته مي شوند؟ -2

  ديوارها
        آيا ديوارها قابل شستشو، داراي جنس مقاوم و مناسب و صاف و بدون ترك مي باشند؟ -1

        آيا محل هاي اتصال به ديوار همجوار،كف سالن فرآوري و توليد بدون زاويه مي باشند؟ -2

و  كف ها

  پله ها

        از لحاظ قابليت شستشو، مناسب و داراي شيب كافي به سمت فاضالب مي باشد؟ كارگاهآيا كف  -1

        آيا كف از پوشش هاي مناسب و مقاوم، با توجه به نوع فرآورده ساخته شده است ؟ -2

        آيا كف داراي زاويه مناسب با ديوار مي باشد؟ -3

  سقف ها
        مي باشد؟ آيا سقف داراي جنس مقاوم و ارتفاع مناسب -1

        محافظت مي گردد؟ pest آيا سقف در برابر نفوذ يا النه گزيني  -2

  

پنجره 

  ها

  

  

        آيا پنجره ها از نظر جنس، اندازه و قابليت نظافت مناسب مي باشند؟ -1

        آيا تمامي پنجره هاي بازشو مجهز به توري متحرك ريز بافت مي باشند؟ -2

        پنجره ها و شيشه ها از نظر عدم شكستگي مناسب مي باشند؟(در صورت نياز)آيا وضعيت  -3

        آيا پنجره ها به موازات ديوارها و بدون رف مي باشند؟ -4

سالن 

  توليد

          آيا چيدمان تجهيزات مناسب بوده و تردد كارگران به راحتي انجام مي شود؟ -1

و آمد نيروي انساني و چيدمان تجهيزات مانع از انتقال آلودگي آيا گردش مواد و فرآورده ها، رفت  -2

  ثانويه مي گردد؟
      

زهكشي 

كف 

و  گاهكار

كانالهاي 

  فاضالب

  آيا آبروها داراي ديواره هاي كناري صاف و عمودي بوده و محل اتصال ديوار به كف بدون زاويه-1

  مي باشد؟
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١٦ 

 

  

    

  مالحظات  خير  بلي  معيار  مورد ارزيابي

شستشو،      

ضد عفوني و 

  گندزدايي

آيا وسايل و ابزار شستشو و نظافت و مواد شوينده و پاك كننده مناسب، مطابق برنامه وجود  -1

  دارد؟
      

آيا مواد شيميايي جهت شستشو، ضدعفوني و گندزدايي مورد تاييد سازمان ها و مقامات  -2

  ذيصالح مي باشد؟
      

استفاده براي شستشوي سطوح توسط حلقه هاي شيلنگ جمع كني آيا شيلنگ هاي مورد -3

  جمع مي گردند؟
      

قسمت هاي 

  رفاهي

آيا رختكن مناسب وجود دارد؟ -1        

آيا سرويس هاي بهداشتي مجزا براي كاركنان زن و مرد وجود دارد؟ -2        

آيا دست ها با مواد شوينده مناسب شسته مي شوند؟ -3        

توالت به سمتي غير از انبار باز مي شود؟آيا در  -4        

        دارد؟ آيا هواكش مكانيكي يا پنجره بازشو و داراي توري ريزبافت به فضاي آزاد وجود -5

بهداشت فردي 

  كاركنان 

        آيا كارگران داراي كارت بهداشتي معتبر مي باشند؟ -1

        آموزش هاي الزم را ديده اند؟آيا كارگران در زمينه رعايت اصول بهداشت فردي  -2

آيا كارگران داراي لباس مناسب، كفش، ماسك، كاله و دستكش و ... تميز و به رنگ روشن  -3

  متناسب با نوع فعاليت مي باشند؟
      

         آيا كارگران قبل از ورود به محل توليد نسبت به شستشو و ضدعفوني دست ها اقدام -4

  ؟مي نمايند
      

        آيا رفت و آمد كارگران همواره از قسمت تميز به سمت غير تميز مي باشد؟ -5

        و فرد مسئول انجام مي گيرد؟ كارگاهتوسط  pest آيا برنامه كنترل    pestكنترل  

  

  

  آزمايشگاه

        داراي آزمايشگاه فيزيكي، شيمايي و ميكروبي مي باشد؟ كارگاهيآيا  -1

        مناسب آزمايشگاهي وجود دارد؟ آيا امكانات و تجهيزات -2

        آيا فرد متخصص جهت انجام آزمون هاي مربوطه در نظر گرفته شده است؟ -3

        داراي قرارداد با آزمايشگاه مورد تائيد مي باشد؟(در صورت لزوم) كارگاهآيا  -4

  آزمايشگاه تحويلدرصورت انعقاد قرارداد، نمونه برداري توسط فرد مسئول انجام شده و به  -5

  مي گردد؟
      

        آيا نتايج آزمايشگاهي ثبت و نگهداري مي شود؟ -6
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  مالحظات  خير  بلي  معيار  مورد ارزيابي

شرايط بسته بندي و 

  برچسب گذاري
        قانون رعايت مي گردد؟ 11آيا كليه موارد قيد شده در ماده 

   مستندات

        مجوزهاي بهداشتي تامين مي گردد؟ مراكز معتبر و دارايآيا مواد اوليه از -1

آيا برنامه مـدون شستشـو و نظافـت بـراي كليـه قسـمت هـا، سـطوح و          -2

  تجهيزات وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداري مي شوند؟
      

وجـود داشـته و سـوابق آن ثبـت و نگهـداري       pest آيـا برنامـه كنتـرل     -3

  شوند؟ مي
      

هاي انجام شده بر روي ماده اوليه و فرآورده در آيا كليه نتايج آزمون  -4

  دفاتر مربوطه ثبت و صحه گذاري و نگهداري مي شود؟
      

آيا بهداشت فردي طبق برنامه آموزشي مدون به كارگران آموزش داده  -5

  شده و سوابق آن نگهداري مي شود؟
      

كاليبره شده و آيا تجهيزات و ابزار توليد و آزمايشگاه در صورت نياز  -6

  سوابق آن موجود مي باشد؟
      

        آيا برنامه دفع زباله و ضايعات وجود داشته و به مورد اجرا گذاشته مي شود؟ -7

آيا سوابق مربوط به هر سري ساخت فرآورده به نحوي كه قابل شناسايي  -8

  و رديابي باشد حفظ و نگهداري مي شود؟
      

مواد شيميايي، مواد پاك كننده و ضد عفوني آيا مستندات تاييديه هاي  -9

  از مراجع ذيصالح موجود مي باشد؟  (MSDS)كننده
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  مدت زمان تعيين شده براي رفع هر نقص  نواقص مشاهده شده در ارزيابي با ذكر شماره بند

    

 نتيجه:
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  نام نمونه  ديف
تعداد 

  نمونه

 شماره پروانه

 بهداشتي

  كارگاهي ساخت

  سري ساخت
تاريخ 

  توليد
  تاريخ انقضاء

تعداد 

  شاهد
  هدف از نمونه برداري

            

  

  

      

  

  نمونه برداري 

جهت ارسال به آزمايشگاه به منظور انجام  �خط توليد �كليه نمونه ها با رعايت شرايط فني و بهداشتي از انبار فرآورده آماده به عرضه

پس از پلمپ توسط كارشناسان بازديد كننده نزد  �توقيفي �آزمايشات الزم در شرايط مناسب نمونه برداري گرديده و نمونه هاي شاهد 

  و مسئول فني به امانت گذاشته شده وقانون امانت داري تفهيم گرديد.  صاحب / صاحبان

 �ندارد   �موارد توقيفي دارد  -

 نوع و ميزان : -

  ------------------------------------------------------------------------------------------------  توضيحات:

  

 �ندارد   �موارد معدومي دارد -

  نوع و ميزان :

  --------------------- -------------------------------------------------------------------------- توضيحات: 

  �ندارد     �بهداشتي با ضوابط و مقررات مربوطه مطابقت دارد  مورد بازديد باتوجه به موارد درج شده در چك ليست از نظر فني و كارگاه

) كارگاه صاحبانصاحب / اين صورتجلسه در دو نسخه كه هر يك حكم واحدي دارند تنظيم و يك نسخه تحويل امضاء كنندگان (مسئول فني و 

  ذيل شد و محل بدون هيچگونه ضرر و زيان جاني و مالي ترك گرديد. 

مذكور موظف است در اسرع وقت و با توجه به زمان تعيين شده در مورد نواقصي فني و بهداشتي اقدام نموده و نتيجه را  كارگاه صاحب / صاحبان

  ه علوم پزشكي خدمات بهداشتي درماني ....................... اعالم نمايد. در سررسيد مهلت تعيين شده به معاونت غذا و دارو دانشگا

  

  كارگاهصاحب / صاحبان كارشناس/كارشناسان معاونت غذا و دارو                               مسئول فني                                 

 دانشگاه علوم پزشكي..........................

 اداره:نظر رئيس 

 

 :يجهت اقدام بعد ينظر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك

    فيرفع توق   � دي/خط تولكارگاهيفك پلمپ    �به دادسرا  يمعرف   � راتيبه تعز يمعرف   �فرآورده ها  فيتوق   � كارگاهي پلمپ

  � رهيغ
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٢٠ 

 

  

  

  شماره:                                                   .................كارگاهيشماره تاسيس و بهره برداري                                         

  تاريخ:                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معاون غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 
رونوشت:   

  سازمان غذا و دارو -

  بايگاني -

  

  

 SP- Fo-1393-0039  كد مدرك:                     كارگاهي                تاسيس و بهره برداري  پروانه بهداشتي                                             6پيوست شماره               

 

 كارگاهيتاسيس و بهره برداري 

و  يدنيو آشام يقانون مواد خوردنقانون تشكيالت وزارت بهداشت و  ،يشمس يهجر 1404 ياسالم يسند چشم انداز جمهوراستناد  به

  اجازه داده مي شود: مصوب تيرماه يكهزارو سيصدو چهل وشش مصوب تيرماه يكهزارو سيصدو چهل وشش يو بهداشت يشيآرا

  

  :                                                                       در زمينه فعاليت: كارگاه

  فعاليت: مرجع صادر كننده مجوز   با شماره مجوز فعاليت اقتصادي:                                      

  شماره نمابر: به نشاني:                                                                    

  شماره تلفن:

  امل مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداري گردد: كه داراي خط توليد /خطوط توليد زير مي باشد ، با رعايت ك

................................................................................................................................................................................................................................  

   ه است.اين پروانه به موجب فيش شماره ............... مورخ ................ مبلغ ................... بانك مركزي صادر گرديد  �

.............. مورخ ................... جهت به شماره ...... .................................... كارگاهپروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري  اين پروانه به استناد  �

اصالح/ تمديد پروانه به موجب فيش شماره ............... مورخ  / افزايش خط توليد/ صدور المثني / كارگاهتغيير آدرس  / كارگاهتغيير نام 

  ده و پروانه قبلي از درجه اعتبار ساقط مي باشد. صادر گردي .......................................... مبلغ ................... بانك 

  

 هرگونه نقل و انتقال و تغيير نام، محل و خطوط توليد مندرج در اين پروانه بايد با موافقت قبلي اين معاونت باشد.٭

  اين پروانه مجوزي براي توليد محصول نمي باشد.٭
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٢١ 

 

  

  

  شماره:                                                                                                                          

  تاريخ:                                                                                                                                             

........................ به مبلغ.............. ريال به حساب ................... ي به موجب مصوبه هيئت وزيران و حواله شماره ............... مورخ كارگاه اين پروانه ساخت

  با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه داراي اعتبار مي باشد.(تمديد) دو سال �/(صدور) مدت يكسال �گرديده و از تاريخ صدور بهتمديد/اصالح /صادر

  

  

  
  رونوشت:

  سازمان غذا و دارو -

  بايگاني -

 

: ..................  كارگاهي ساختشماره شناسه نظارت  ................................... فرآورده:ماده /  نام   :................تجارتي منا  

 

  (وزن/ جنس)......................مشخصات بسته بندي: 

 مطابقتسازمان غذا و دارو و ضوابط د با معيارهاي ملي مصوب بايفرآورده نهايي ماده / ويژگي هاي  �

 داشته باشد.

 باشد. سازمان غذا و دارومواد اوليه و بسته بندي بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود معتبر از  �

  .ممنوع استسازمان غذا و دارو اظهار هر گونه ادعا خارج از ضوابط و قوانين و مقررات  �

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  درصد

 

  دهندهنام مواد تشكيل 

 

 SP- Fo- 1395- 0144  كد مدرك:                     كارگاهي                 ساخت پروانه بهداشتي                                           7پيوست شماره               

 
 پروانه بهداشتي ساخت كارگاهي

  معاون غذا و دارو

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
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ــل      -1 ــزارو سيصــدو چه ــاه يكه ــانون موادخــوراكي، آشــاميدني، آرايشــي و بهداشــتي مصــوب تيرم ــه اســتناد ق ــه ســاخت ب ــن پروان اي

  ............................... شوش

  است: و با رعايت موارد ذيل صادر گرديده -2

 الزامي است.  ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيمواد خوردنياجراي مفاد مندرج در ماده يازده قانون  -3

 هر گونه تغيير در فرمول، بسته بندي، برچسب گذاري و ... بايد با مجوز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه باشد. -4

انجـام  معتبـر و  مورد تاييد سـازمان غـذا و دارو   قرارداد با آزمايشگاه هاي  انعقاد، موظف به  ،كارگاهدرصورت نبودن آزمايشگاه در محل -5

 مي باشد. آزمايشات مطابق با ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو و ثبت و نگهداري و مستندسازي سوابق و نتايج

، تقاضاي كتبي خود را به معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه    بايد يك ماه قبل از پايان مهلت كارگاهي  ساختپروانه بهداشتي جهت تمديد  -6

 علوم پزشكي ارائه نمايد.

و پروانه مسئول فني، كارگاه به هيچ وجه حق توليد نداشته و در صورت هرگونه پروانه بهداشتي ساخت كارگاهي  در صورت عدم تمديد -7

مسـتلزم بـه جمـع    صاحب / صاحبان كارگـاه  ، از سوي معاونت غذا و دراو ساير اقدامات قانونيانجام توليد محصول غير مجاز، عالوه بر 

  مي باشد.آوري محصول از سطح عرضه 

به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه اعـالم  بايد كتباً كارگاه، جهت اصالح پروانه ها، مراتب سريعا تغيير مكان در صورت  -8

 گردد.

 رفي بايد داراي مجوزهاي  بهداشتي ساخت يا ورود از سازمان غذا و دارو باشند.مواد اوليه و اقالم بسته بندي مص -9

  مطابقت داشته باشد. سازمان غذا و دارو يبايد با معيارهاي ملي مصوب و ضوابط جار ييفرآورده نهاماده /  يها يژگيو -10

ذكـر   فرآورده نام مواد افزودنـي و در تركيبات اشند بايد داراي مجوزهاي  بهداشتي ساخت يا ورود از سازمان غذا و دارو بمواد افزودني  -11

 شده باشد.

  

  

  

  

  

  (پشت پروانه)
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٢٣ 

 

  

  

  

  پروانه مسئول فني            م

كارگاهيمشمول شناسه نظارت  خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيهاي  توليد و بسته بندي فرآورده كارگاه  

: شماره پروانه مسئول فني  

  

     آقاي / خانم ......................................

         

...................................در مقطع............................... براي مسئوليت فنـي  فرزند...................با كد ملي...................... فارغ التحصيل رشته.........................از دانشگاه.................

 . مي گرددبا رعايت كامل مقررات و ضوابط مربوط تأييد شرح وظايف مندرج در ظهر پروانه،  كارگاه و

 

 

  

  .اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور به مدت يك سال مي باشد

  

  معاون غذا و دارو  

  

  

  

  

  

  رونوشت:

  سازمان غذا و دارو - 

  ............ جهت اطالع و اقدام الزم كارگاه    -

  بايگاني- 
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  شماره:

 تاريخ:
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٢٤ 

 

  مي باشد. هاي زير نيز كارگاه/ كارگاهضمناً فرد مذكور مسئول فني 

 

ف
ردي

  

  كارگاهنام 

شماره پروانه بهداشتي 

تاسيس و بهره برداري 

  كارگاهي

شماره 

آدرس و شماره تماس   درخواست/فيش/تاريخ

  كارگاهي
  معاون غذا و دارو مهر و امضاء

  

  

          

      

  

  

  

  

          

 

 و پاسخگويي در برابر مراجع ذيصالح بهداشتي و قانوني مربوطه.  كارگاهفرآورده هاي موجود در مواد / نظارت بر سالمت و كيفيت  .1

ــوابط      .2 ــررات و ض ــابق مق ــده مط ــي ش ــيش بين ــاي پ ــارت ه ــال نظ ــذا و دارو  اعم ــازمان غ ــابق   س ــان از تط ــول اطمين ــت حص        جه

ورده بـه نحـوي كـه فـرآورده توليـد شـده از نظـر        روش هاي به كار گرفته شـده و تجهيـزات مـورد اسـتفاده در توليـد و كنتـرل فـرآ       

 مربوطه و الزامات قانوني مطابقت داشته باشد. ضوابط و مقررات مليايمني، ماهيت و كيفيت با 

 نظارت بر شرايط فني و بهداشتي سالن توليد و بسته بندي، كليه انبارها.  .3

 ديدگي فرآورده ها. نظارت بر شرايط حمل و نقل و اطمينان از عدم فساد، آلودگي و آسيب .4

سازمان غذا و براي جمع آوري فرآورده توزيع شده مرجوعي يا معيوب و يا فرآورده هايي كه از سوي  Recallنظارت بر اجراي سيستم  .5

 .آنها از سطح بازار اعالم شده استبه هر دليلي دستور جمع آوري  دارو

 مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.قانون  11نظارت براجراي ضوابط برچسب گذاري و اعمال ماده  .6

 تقبل مسئوليت سالمت كاال در زمان توليد، توزيع و عرضه. .7

 ماه پس از انقضاء فرآورده. 6نگهداري نمونه فرآورده هاي از هر سري ساخت به تعداد كافي براي انجام سه سري آزمايش تا  .8

و پاسخگويي الزم، ضمن اعالم مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم رسيدگي به شكايات واصله و پيگيري آنها تا حصول نتيجه  .9

 پزشكي مربوطه .
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٢٥ 

 

) و ارائه گزارش آن به معاونت غذا و PMSفرآورده در سطح عرضه ( مواد / مطابق مقررات و ضوابط جاري و نظارت بر اجراي كنترل .10

 دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 نامنطبق، تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه. مرجوع يا معدوم كردن فرآورده .11

 (در صورت نبودن آزمايشگاه در محل). فرآورده توليدي و ارسال آن به آزمايشگاه طرف قراردادمواد/ نظارت بر انجام نمونه برداري از  .12

 .سوابق كليه اقدامات انجام يافته مستندسازي و حفظ .13

 ربوط به شناسه نظارت كارگاهي را به طور كامل رعايت نمايم.مقررات و ضوابط جاري م .14

در صورت انصراف از مسئوليت فني، ضمن اعالم كتبي مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه تا تأييد مسئول فنـي        .15

از يك ماه بيشتر باشد) وظايف خود را به نحو احسن واجد شرايط ( مطابق با چارت مسئول فني) معرفي شده از طرف آن كارگاهي (كه نبايد 

 انجام دهم .

 مزبور حضور داشته و كليه مسائل فني و بهداشتي را كنترل نمايم. كارگاهدر تمام ساعاتي كه تقبل نموده ام در  .16

زمينـه   هرگونـه تخلفـي درايـن   در تمام مراحل تهيه، توليد و بسته بندي به رعايت ضوابط طهارت و احكام اسـالمي نظـارت نمـوده و از     .17

  .جلوگيري نمايم

 

 

  

  

  

  

  

  

 (پشت پروانه)

 


